
Zprávy z Blanska 3

roãník I       ãíslo 1       bfiezen 2012606 931 795�

Svûtov˘ den ledvin v Nemocnici Blansko

JeÏkÛv most letos slaví 140 let OpilcÛ 
za volantem

neub˘vá

Ve ãtvrtek 8. 3. 2012 probûhla
v Nemocnici Blansko jiÏ po tfietí ak-
ce s názvem Svûtov˘ den ledvin,
kter˘ byl jiÏ po sedmé vyhlá‰en
Mezinárodní federací pro nemoci
ledvin a Mezinárodní nefrologickou
spoleãností. 

Centrum „PRO” (Pomoc Rodinám,Obûtem)
Blansko je jedním z komplexÛ sluÏeb provozova-
n˘ch Oblastní charitou Blansko. Jeho aktivity a sluÏby jsou zamûfieny na
pomoc rodinám a obûtem s dÛrazem na respektování lidské dÛstojnosti.

Zájemci mohli absolvovat bez-
platné vy‰etfiení v nefrologické am-
bulanci, jehoÏ cílem bylo odhalit
pfiípadné skryté onemocnûní ledvin
(vy‰etfiení krevního tlaku, labora-
torní vy‰etfiení cholesterolu, labo-
ratorní vy‰etfiení moãi a v˘poãet

JeÏkÛv Ïelezniãní most, kter˘ je
známou blanenskou technickou
památkou, oslaví letos své 140.
narozeniny. 

Není to jediné jubileum, které 
oslaví, letos to zároveÀ bude 100 let,
co byl most postaven pfies fieku
Svitavu v Blansku. Most je od roku

1996 mimo provoz, v roce 2011 pro-
‰el celkovou rekonstrukcí. Pfii této
pfiíleÏitosti byl most zafiazen do sou-
tûÏe o nejlépe opravenou památku
Jihomoravského kraje za rok 2011,
kde soutûÏí v kategorii velké stavby.

Pokud chcete JeÏkÛv most
v soutûÏi podpofiit, mÛÏete pro nûj
hlasovat zasláním SMS ve tvaru:

HLA PAMATKY 3 na telefonní ãíslo:
900 77 06 (cena SMS je 6 Kã vãet-
nû DPH).

Hlasovat mÛÏete do 31. bfiezna
2012. Vítûz soutûÏe bude vyhlá‰en
v kvûtnu. BliÏ‰í informace naleznete
na http://www.kr-jihomoravsky.cz/pa-
matky/index.php

Text a foto: MP

Na druhou polovinu mûsíce bfiezna pfiipravily
Centrum „PRO” Blansko a Klub ratolest pro ve-
fiejnost následující programovou nabídku:

21. 3. 2012 od 9,30 hodin JARNÍ ZPÍ-
VÁNKY V MùSTSKÉ KNIHOVNù BLANSKO

Dal‰í pokraãování zpívánek v hudebním od-
dûlení. Sraz v 9,15 hodin pfied knihovnou na uli-
ci RoÏmitálova. Vstup zdarma.

22.3.2012 od 15,30 hodin MALOVÁNKY
SE ·ÁRKOU. poplatek 40 Kã za vstup, nutno
nahlásit 1 den pfiedem na email ratolest.blan-

sko@charita.cz, abychom si pro vás pfiipravili
materiál.

23. 3. 2012 od 10,15 hodin CO NÁM ·KODÍ
A CO NÁM PROSPÍVÁ VE STRAVù?

Pfiedná‰ka s diskuzí s certifikovanou poradky-
ní na v˘Ïivu dûtí p. Jitkou Pokornou. Vstup 50
Kã, odborn˘ materiál v cenû vstupu.

24. 3. 2012 od 10 hodin VÍTÁNÍ JARA
VSTUPNÉ: 30 Kã materiál na Moranu, párek,

chléb, hofiãice, v˘roba Morany, vycházka
s Moranou, grilování párkÛ na OKNù DOKO-

¤ÁN ve spolupráci s Klubem tatínkÛ + dûtí.
27. 3. 2012 od 10 hodin POVÍDÁNÍ

O VELIKONOCÍCH
S faráfiem fiímskokatolické církve P. Jifiím

KaÀou, moÏnost duchovních rozhovorÛ a svátos-
ti smífiení.

29. 3. 2012 od 16 hodin VELKÁ VELI-
KONOâNÍ DÍLNA

S dobrovolnicemi Klubu Ratolest. Pfiijìte si
vyrobit ozdoby na v˘zdobu stolu ãi bytu.
Vstupné 50 Kã na materiál.

filtraãní funkce ledvin). Pro vefiej-
nost (pfiíbuzné a pfiátele dial˘zova-
n˘ch pacientÛ) byl souãasnû reali-
zován „Den otevfien˘ch dvefií dia-
lyzaãního stfiediska”, kde mohli ne-
jen vidût na vlastní oãi dialyzaãní
zázemí sv˘ch blízk˘ch v Nemo-
cnici Blansko, ale také se zapojit
do diskuse s pfiítomn˘mi lékafii
a sestrami.

MoÏnost nechat se bezplatnû
vy‰etfiit v nefrologické ambulanci
vyuÏilo celkem 120 zájemcÛ, z ni-
chÏ bylo 30 doporuãeno k podrob-
nému vy‰etfiení v nefrologické am-
bulanci, 29 vy‰etfien˘ch bylo ode-
sláno ke sledování v rámci preven-
tivních prohlídek a 61 zájemcÛ by-
lo pro rÛzné patologie odesláno
k praktickému lékafii, do interní,
diabetologické nebo urologické
ambulance.

I tfietí roãník této kampanû

Na Blanensku stále neub˘vá
nezodpovûdn˘ch fiidiãÛ, ktefií
v podnapilém stavu usedají za vo-
lant automobilu. 

Policie se rozhodla si na tyto
hfií‰níky posvítit bûhem silniãních
kontrol v pondûlí 5. bfiezna, o kte-
r˘ch informovala por. Mgr. Iva
·ebková: „V ranních a dopoled-
ních hodinách policisté odhalili pût
fiidiãÛ pod vlivem alkoholu, dva
z nich nad˘chali více jak jedno
promile a jsou tak podezfielí ze spá-
chání trestného ãinu ohroÏení pod
vlivem návykové látky. Jeden mûl
v dechu 1,81 promile alkoholu,
druh˘ 1,31. V policejních sítích u-
vízl také dal‰í fiidiã, kter˘ mûl sou-
dem zakázané fiídit auto a je tak po-
dezfiel˘ ze spáchání trestného ãinu
mafiení v˘konu úfiedního rozhod-
nutí. Kauce ve v˘‰i 25 tisíc korun
pak byla uloÏena fiidiãi, kter˘ se
odmítl podrobit dechové zkou‰ce.”

MP
Zdroj: oficiální stránky Policie âR

v Nemocnici Blansko byl velmi 
úspû‰n˘. V˘sledkem je nejen fiada
moÏn˘ch záchytÛ onemocnûní led-
vin, ale i zv˘‰ení informovanosti
blanenské vefiejnosti o problemati-
ce onemocnûní ledvin. 

Velké podûkování patfií paní pri-
máfice MUDr. Brabcové, která tuto
kampaÀ v Nemocnici Blansko jiÏ
tfietím rokem za‰tiÈuje, ale také
v‰em pracovníkÛm Nefrologického
oddûlení a Oddûlení klinick˘ch la-
boratofií, ktefií pomohli tuto velice
prospû‰nou akci realizovat.

Bc. Katefiina Ostrá
Tisková mluvãí Nemocnice Blansko


